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Vapaa julkaistavaksi 25.10.2016 

Valmistaudu teollisuushitsauksen uuteen aikakauteen Kempin 

ratkaisuilla 

EuroBLECH 2016 (halli 13, F126): Kemppi julkistaa kolme uutta ratkaisua, jotka määrittelevät 

uudelleen teollisen hitsauksen suorituskyvyn ja käytettävyyden, hitsaustyön turvallisuuden ja 

mukavuuden sekä koko hitsaustuotannon hallinnan.  

Teollisten hitsausjärjestelmien luokassa Kemppi esittelee ensiluokkaisen monitoimisen X8 MIG 

Welder -hitsausratkaisun. Täysin uusien laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen ansiosta se pystyy 

tarjoamaan erinomaisen suorituskyvyn ja käytettävyyden. Järjestelmä- ja hitsausasetusten 

muuttaminen, hitsausarvojen säätäminen ja hitsausohjeiden sisällön tarkastelu käyvät nyt 

nopeammin ja helpommin kuin koskaan. Uudella tekniikalla päästään hyödyntämään 

tehostuneen tiedonjakelun ja teollisen internetin valtavaa potentiaalia.  

Hitsaajien terveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi Kemppi on uudistanut  hitsaajien 

henkilökohtaisia suojavarusteita ja optimoinut mobiiliratkaisuja. Uudessa hitsaajan Gamma GTH3 

-raitisilmajärjestelmässä yhdistyvät käyttömukavuus ja korkein mahdollinen suojausluokka TH3. 

Kannettava akkukäyttöinen Minarc Cordless 150 C  -hitsauslaite on suunniteltu tuomaan vapautta 

ja hitsauksen iloa kaikkein vaativimpiinkin kunnossapitokohteisiin. Sekä X8 MIG Welder- 

hitsausjärjestelmät että Minarc Cordless 150 C -hitsauslaitteet valmistetaan Suomessa. 

Nämä uudet ratkaisut tuodaan markkinoille vuonna 2017. 

Hitsauksen hallintaan Kemppi julkisti äskettäin ainutlaatuisen WeldEye-järjestelmän, joka on 

pilvipohjainen hitsaustuotannon hallintaohjelmisto. WeldEye mahdollistaa digitaalisten 

hitsausohjeiden käytön, jolloin hitsaus väärillä parametreilla ei enää ole mahdollista. Se myös 

tekee hitsaustuotannosta täysin läpinäkyvää ja vähentää merkittävästi hitsauksen 

dokumentointiin kuluvaa aikaa. Tällä parannetaan hitsauksen kokonaislaatua ja virtaviivaistetaan 

tuotannon hallintaa. 

Kempin A7 MIG Welder 450 on automatisoituun hitsaukseen tarkoitettu kaikenkattava ratkaisu. 

Se voidaan integroida minkä tahansa robottimerkin kanssa.  

Kempin uusi X8 MIG Welder vie teollisen moniprosessihitsauksen uusiin ulottuvuuksiin 

Hitsaamisen haastavuus kasvaa, kun materiaalien lujuus, korroosionkestävyys ja muut 

suorituskykyä parantavat ominaisuudet kehittyvät. Kempin uusi X8 MIG Welder on suunniteltu 
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vastaamaan teollisen hitsauksen kovimpiinkin odotuksiin ja soveltumaan laajalle 

materiaalivalikoimalle. 

 

X8 MIG Welder on moniprosessijärjestelmä suuritehoiseen ja tarkkaan MIG/MAG-hitsaukseen, 

kaarijuottoon, päällehitsaukseen ja hiilikaaritalttaukseen yleisimmillä sähköverkon jännitteillä. Sen 

käytettävyys on pienintäkin piirtoa myöten suunniteltu alan parhaiden käytäntöjen mukaiseksi. 

Järjestelmään kuuluu ainutlaatuista Kempin virtalähdetekniikkaa edustava tehokas ja päivitettävä 

virtalähde, täydellinen langansyöttölaitteisto, ergonomiset hitsauspistoolit, älykäs ohjelmisto ja 

langaton Control Pad -hallintalaite kokonaisvaltaiseen hitsauksen hallintaan. Langattomalla 

Control Pad -hallintalaitteella hitsaajan on helppoa löytää oikea hitsausohje, tarkastella sen 

sisältöä ja ottaa se käyttöön.  

Kun X8 MIG Welder liitetään WeldEye-pilvipalveluun, päästään käyttämään Kempin ainutlaatuisia 

hitsaustyön ja dokumentoinnin hallintatyökaluja. Digitaaliset hitsausohjeet ovat X8 MIG Welderin 

uusi älykäs ominaisuus. Control Padin näytöstä hitsaaja löytää helposti tarvitsemansa 

hitsausohjeen uusimman version, voi tarkistaa sen sisällön ja ottaa sen vaatimat parametrit 

kerralla käyttöön automaattisesti.. Ominaisuus mullistaa hitsausohjeiden hallinnan 

hitsaustuotannossa sekä hitsaajan että hitsauskoordinaattorin kannalta.  

Gamma GTH3 tarjoaa hitsaajille luotettavaa ja käytännöllistä suojaa 

 

Kempin uudet Gamma GTH3 -raitisilmajärjestelmät tarjoavat ensiluokkaista suojaa ja 

työmukavuutta hitsaukseen sekä muihin siihen liittyviin töihin. Vaativissa, heikosti valaistuissa 

olosuhteissa Gamma GTH3 valaisee työkohteen ja samalla suojaa käyttäjää haitallisilta ilman 

epäpuhtauksilta. Kaikki Gamma GTH3 -mallit tarjoavat korkeimman TH3-luokan 

hengityssuojauksen ja sisältävät Comflex-tekniikan mukaiset käytettävyysominaisuudet.  

Gamma GTH3 parantaa käyttäjän jokapäiväisiä työskentelyolosuhteita ja lisää siten myös 

tuottavuutta ja työturvallisuutta. Sen innovatiivisia, käytännön kokemuksiin perustuvia 

ominaisuuksia ovat muun muassa BriteSafe-työvalot, automaattiset LiFE+ Color - hitsauslasit, 

pikalatautuvat SD- ja HD-litiumioniakut, tiiviisti kasvoja suojaava Hypolite-huppu ja ClickLenz-

visiiritekniikka. 

Minarc Cordless 150 C vie hitsaustehoa sinne, missä ei ole verkkovirtaa 

 

Minarc Cordless 150 C on akkukäyttöinen virtajohdoton puikkohitsauslaite, jonka mukana kulkee 

suuri hitsausteho. Minarc Cordless 150 C on valmis hitsaukseen missä ja milloin vain. 

Puikkohitsauslaitteen akkuratkaisu vapauttaa työmaahitsaajat verkkovirtajohtojen ja 

generaattoreiden käyttöön liittyvistä rajoitteista ja turvallisuusongelmista. Yhteensä alle 10 kiloa 

painavan laitepaketin saa kannettua työkohteeseen vaivattomasti yhdellä kertaa. Konepajassa 

voit käyttää laitetta hybriditilassa, kun kiinnität sen langattomasti toimivaan Fueldock-
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latausasemaan. Uusi ratkaisu tuo todellista vapautta ja turvallisuutta hitsaukseen työkohteissa, 

joissa verkkovirtaa ei ole käytettävissä.  

Hitsaustuotannon hallintaohjelmisto WeldEye tuo merkittäviä säästöjä ja avaa uusia näköaloja 

WeldEye on universaali ratkaisu hitsaustuotannon hallintaan. Se vähentää merkittävästi 

hitsauksen dokumentointiin kuluvaa aikaa, ja sen avulla kaikki hitsaustuotantoon osallistuvat 

saavat ennennäkemättömän hyvän kokonaiskuvan tehtävästä työstä. Tämä pilvipohjainen 

järjestelmä antaa reaaliaikaista tietoa hitsaajien työn edistymisestä ja projektien kulusta sekä 

hitsausohjeiden noudattamisesta koko tuotannon osalta riippumatta käytössä olevien 

hitsauslaitteiden merkistä.  

WeldEye-ohjelmistossa on markkinoiden laajin hitsaukseen liittyvien prosessien valikoima 

teollisuudenalasta riippumatta. WeldEye on osoittautunut suorituskykyiseksi laivanrakennuksessa, 

öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä auto-, rakennus- ja koneenrakennusteollisuudessa.  

Lisätietoja:  

X8 MIG Welder:  

TkT Petteri Jernström, Director, Product Management and Technology Services, puh. +358 

44 2899548 

Gamma GTH3 ja Minarc Cordless 150 C:  

John Frost, Managing Director, Kemppi UK, puh. +44 77 88970101 

WeldEye:  

Tuomas Kivisaari, Software Product Manager, puh. +358 44 2899608  

 

Lisätietoja tuotteista: 

Kemppi EuroBLECH 2016 -messuilla 

WeldEye 

Kemppi 

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat 

parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on yli 110 miljoonaa euroa ja 

pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 600 hitsauksen asiantuntijaa 17 maassa. 

Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia 

asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Lisäksi 

partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa. 

Lisätietoja osoitteesta www.kemppi.com 

http://www.kemppi.com/fi/euroblech2016
http://www.weldeye.com/en-US/
http://www.kemppi.com/

